VV Rhoon
Sportpark “De Omloop”
Omloopseweg 6F
Rhoon
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info@vvrhoon.nl

INFORMATIE
SEIZOEN 2020-2021
Bestemd voor spelers en -speelsters en hun ouders/verzorgers
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Voorwoord
Deze informatiebrochure van het seizoen 2020 – 2021 is bestemd voor spelers/speelsters en
ouders/verzorgers.
Het seizoen 2020-2021 zal starten in een periode die zich beperkt door verschillende maatregelen
rondom Covid-19. Er worden door de landelijke overheid, de Gemeente en door de KNVB verschillende
richtlijnen en verplichtingen opgelegd die ons allen treffen. Ook de vereniging. Deze richtlijnen en
verplichtingen zullen telkens op de website worden bijgewerkt als dat nodig is.
Mijn vraag aan eenieder is hier rekening mee te houden, hoe vervelend het soms ook kan zijn. Hierdoor
houden we het mogelijk om de kinderen te laten voetballen. Wij allen doen onze taak op vrijwillige basis
en daar is veel hulp bij nodig van u. Of dat nu helpen is de Covid-19 maatregelen samen na te leven of
liever nog als vrijwilliger om het proces om de wedstrijden heen soepel te laten verlopen voor onze
kinderen en voor de teams die bij ons komen voetballen.
Ik hoop op uw medewerking zodat we weer een mooi seizoen tegemoet kunnen zien met vele sportieve
herinneringen voor later. Uiteindelijk gaat het erom dat we, naast beter worden en presteren, er met zijn
allen een leuk seizoen van maken.
Heeft u vragen of is er niets niet duidelijk? Laat het ons weten!
Rhoon, augustus 2020,

Frans van Breda, jeugdvoorzitter
Hans Scheepers, jeugdvoorzitter

René Brussé (technische jeugdcommissie)
Zakia Chrafih (technische jeugdcommissie)
Eric van der Pols (technische jeugdcommissie)
Frank Bouterse (technische jeugdcommissie)
Alex ’t Hart (technische jeugdcommissie)
Daniel van der Graaf (technische jeugdcommissie)
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Algemene informatie
INDELING LEEFTIJDS-CATEGORIE
Bij VV Rhoon worden de kinderen ingedeeld op basis van hun geboortejaren. Dat betekent dat we in
principe bij de mini’s t/m JO19 teams samenstellen per geboortejaar. In principe, omdat in
uitzonderlijke gevallen door de hoofdtrainer en de Technische Commissie van afgeweken kan worden,
maar dat gebeurt altijd gemotiveerd.
De volgende geboortejaren zijn dit seizoen van toepassing:












Mini’s: 2015, 2016
JO7: 2014
JO8: 2013
JO9: 2012
JO10: 2011
JO11: 2010
JO12: 2009
JO13: 2008
JO15: 2007, 2006
JO17: 2005, 2004
JO19: 2003, 2002

DOEL
Het hele leerproces kenmerkt zich door het bekwamen in het voetballen. Hiervoor is het spel
vereenvoudigd in verschillende partijvormen, van het traditionele elf tegen elf vanaf de junioren, tot
twee tegen twee bij de mini’s. Door ook te varië ren met de afmetingen van het veld, de regels en de
grootte van de doelen, kan de trainer het accent leggen op bepaalde technische vaardigheden. Spelers
leren flexibel omgaan met technische vaardigheden als ze veel oefenen in voetbalvormen, waarin een
bepaalde technische vaardigheid veelvuldig wordt gebruikt. Waar uiteindelijk naar gestreefd wordt, is
dat de jeugd plezier beleeft aan de training. Dan wordt het spel gespeeld en geleerd. Als dat het geval is,
dan is de leersituatie voor de spelers optimaal. Per leeftijdscategorie zijn leerdoelen opgesteld. Die zijn
als volgt opgebouwd:








O6 en O7: beheersen van de bal
O8 t/m O10: doelgericht leren handelen met de bal
O11 en O12: doelgericht leren samenspelen
O13 en O14: leren spelen vanuit een basistaak
O15: afstemmen van basistaken binnen team
O17: spelen als een team
O19: presteren als team in de competitie.

De ontwikkeling per leeftijdscategorie kan grofweg als volgt worden weergegeven:




Mini’s / O7 (4 ½ – 6 jaar), doel: het leren beheersen van de bal.
De Mini’s maken kennis met voetbal en ontwikkelen de basistechnieken. Er wordt getraind in kleine
groepjes (veilige omgeving), waarin kinderen de spelbedoelingen zelf leren ontdekken.
O8-O9-O10 (7 – 9 jaar), doel: doelgericht leren handelen met de bal.
Technische vaardigheden leren in relatie tot tijd, ruimte, snelheid en richting. Het resultaat moet zijn, het
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kunnen uitvoeren van eenvoudige voetbalhandelingen zoals passen, schieten, aannemen en scoren,
dribbelen, bal houden, bal afpakken. Individuele vaardigheden (‘ik en de bal’).
O11-O12 (10 – 11 jaar), doel: leren samen doelgericht te spelen.
Spelinzicht moet worden ontwikkeld om samen te gaan voetballen, door middel van het spelen van
eenvoudige voetbalsituaties. Technische vaardigheden moeten worden doorontwikkeld.
O13 (12 jaar), doel: leren spelen vanuit een basistaak.
Het ontwikkelen van de basis spelrijpheid door duidelijker de taken per positie te kennen en weten toe te
passen. Spelinzicht en technische vaardigheden moeten worden door ontwikkeld door het spelen van
vereenvoudigde voetbalsituaties.
O14-O15 (13 – 14 jaar), doel: afstemmen van basistaken binnen het team.
Het ontwikkelen van wedstrijdrijpheid. Taken per positie beheersen en teamtaken per linie ontwikkelen
door het spelen van kleine en grote wedstrijdvormen.
O16-O17 (15 – 16 jaar), doel: spelen als een team.
Het door ontwikkelen van de wedstrijdrijpheid. Taken per positie beheersen, teamt aken per linie en
linies onderling ontwikkel en door het spelen van kleine en grote wedstrijdvormen.
O18-O19 (17 – 18 jaar), doel: presteren als team in de competitie.
Het ontwikkelen van competitierijpheid. Op de juiste manier zelfstandig uitvoeren van taken per positie,
teamtaken per linie en linies onderling. Het rendement (winnen van wedstrijden) van de wedstrijdrijping
moet voltooid worden en mentale aspecten kunnen bepalend zijn.

TEAMINDELING
De indelingen van de teams komen tot stand door de Technische Jeugd Commissie in overleg met de
huidige en toekomstige trainers, begeleiders en coö rdinatoren. Bij deze indeling wordt met veel facetten
rekening gehouden zoals leeftijd, niveau, aantal beschikbare spelers, dispensatieregels, vriendjes,
wensen etc. De keuzes die hierbij gemaakt worden zijn zowel in het belang van de spelers als alle
jeugdteams van vv Rhoon. Dat bepaalde keuzes soms tot onduidelijkheden, teleurstelling en soms
wellicht onbegrip kunnen leiden, wordt door de vereniging onderkend. De gedachtegang is om alle
spelers een plek te geven in een team op hun eigen niveau, waarbij plezier voorop staat en hierbij
kunnen helaas niet altijd aan alle wensen invulling gegeven worden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische jeugdcommissie: tjc@vvrhoon.nl.
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VRIJWILLIGERSVERENIGING
VV Rhoon is een vrijwilligersvereniging. Dat betekent dat zo goed als alle taken door vrijwilligers,
ouders en spelers, worden gedaan. Alleen als ouders bereid zijn deze taken te doen, dan kan een team
spelen. Voorbeelden van taken zijn:







Trainer
Leider
Scheidsrechter
Bardienst
Bestuursdienst
Wassen

Binnen een team moeten al deze taken uitgevoerd worden. Een team is daarin zelfvoorzienend, dat
betekent bijvoorbeeld dat er alleen getraind kan worden als het team zelf zorgt voor een trainer, maar
ook voor een scheidsrechter, etc. Naast deze taken kunnen ouders ook bestuurlijke taken vervullen. Het
komt regelmatig voor dat ouders abusievelijk van mening zijn dat vv Rhoon dusdanig veel mensen in
dienst heeft, dat voor alle teams trainers en scheidrechters beschikbaar zijn. Dit is een veelvoorkomende
denkfout. Nagenoeg alle taken worden door vrijwilligers gedaan, veelal ouders, familieleden en
kennissen van spelers. Uw hulp is dan ook hard nodig.

COMMUNICATIE
De communicatie bij VV Rhoon loopt vooral via de website of via algemene mails, check regelmatig de
site. Dit geldt ook voor wedstrijdwijzigingen e.d., deze zijn ook via de app van voetbal.nl te vinden.

NORMEN EN WAARDEN
Deze staan hoog in het vaandel van VV Rhoon. We hebben ook een aparte commissie hiervoor en zijn er
zaken die gemeld moeten worden, schroom dan niet om deze commissie te benaderen. Zie ook
http://www.vvrhoon.nl/clubinfo/normen-en-waarden/

AGENDA 2020-2021
De voorlopige agenda is (voorlopig, gezien ook de onzekerheid in de Covid-19 maatregelen):







ALV - Een aantal keer in het jaar
Tijdens de ALV (Algemene Ledenvergadering) worden de begrotingen en het beleid van VV Rhoon
Bepaald. Zorg dat je daar bij bent.
Jeugdkamp (JO10 t/m JO15) - Pinksteren
Boutmiddag – laatste zaterdag voor kerst
Dit is een superleuke en traditionele middag bij VV Rhoon. Oorspronkelijk was het zo dat bedrijven
hun kerstpakketten doneerden aan VV Rhoon en deze pakketten werden dan verloot onder de
leden. Hier komt het woord “Boutmiddag” vandaan. Vroeger werden met name haas- en
konijnenbouten verloot. Tegenwoordig worden door de bedrijven en anderen items aan VV Rhoon
beschikbaar gesteld, van tegoedbonnen tot wijnpakketten, van gebruiksvoorwerpen tot
kerstkransen, het maakt niet uit. Alle zaken die de prijzentafel, en daarmee de clubkas kunnen
vullen, worden van harte in ontvangst genomen. Dit is voor kinderen en hun ouders een hele leuke
en gezellige middag voor onze ambitieuze familievereniging.
Oliebollentoernooi - in de week tussen kerst en oud en nieuw
Gewoon gezellig door elkaar en tegen elkaar voetballen in de zaal of kunstgrasveld.
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Strandtraining - eerste zaterdag na oud en nieuw
Dit is voor alle leden en wordt op het strand georganiseerd.
Familiedag - Rond eind mei/begin juni
Leuke afsluiting van het seizoen.

WEDSTRIJD EN TRAINING
De trainingen bij VV Rhoon worden afgestemd op de plaats in de leerlijn die de leeftijdscategorie in
neemt. Trainers ontvangen hiervoor van de Technisch Jeugdcoö rdinator of van de hoofdtrainer
trainingsmateriaal (oefenstof). Bij de wedstrijd gaat het voor de spelers om het winnen, maar de trainer
zal vooral letten op wat de spelers al dan niet geleerd hebben. En bovenal zorgt de trainer ervoor dat de
spelers met PLEZIER spelen.

TECHNISCHE JEUGDCOMMISSIE
De technische jeugdcommissie van VV Rhoon bestaat uit:








René Brussé (voorzitter)
Zakia Chrafih (JO7-JO12)
Eric van der Pols (JO17-JO19)
Frank Bouterse (JO13-JO15)
Alex ’t Hart (JO8-JO10)
Daniel van der Graaf (jeugdkeepers)
Email: tjc@vvrhoon.nl

OP TIJD AANWEZIG ZIJN OP TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
De trainingstijd is beperkt; wees dus op tijd aanwezig bij trainingen (en wedstrijden)! Kan je een keer
niet aanwezig zijn, dan altijd én op tijd afmelden bij de trainer.

BLESSURES
Heb je ergens last van, bespreek dit dan altijd met é én van je begeleiders. In overleg met bijvoorbeeld
de verzorgers, wordt dan besloten wat het beste is. Om blessures bij jezelf en anderen te voorkomen,
worden tijdens wedstrijden é n trainingen scheenbeschermers gedragen, sieraden afgedaan en lang haar
in een staart gedragen.

SPORTIVITEIT EN RESPECT
Gedrag naar anderen door spelers en door ouders is van belang. Daarbij hoort niet alleen fairplay bij,
maar ook sportief taalgebruik. Het is van belang dat trainers, ouders en spelers zichzelf en anderen
daarop aanspreken indien nodig.

ETEN EN DRINKEN
Om goed te kunnen presteren is het belangrijk dat je gezond eet en drinkt voor en tijdens je
training/wedstrijd/toernooi. Eet maximaal een uur vó ó r je activiteit en niet te zwaar!
Geen frisdrank, zoals cola, of frituur vó ó r een activiteit! Wacht met je patatje tot na de activiteit.
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ROKEN
Een echte sportman of –vrouw rookt NIET. Slechts op zeer beperkte plekken (naast de kantine) mag
worden gerookt (dus niet op het veld/dug-out/kleedkamers/enz.)

Trainingen
TRAININGSTIJDEN
De trainingstijden, veldindelingen en noodscenario zijn te vinden op de website van VV Rhoon:
https://www.vvrhoon.nl/trainingsrooster/
Het is spelers niet toegestaan het trainingsveld te betreden als er al een training bezig is. Men wacht tot
de trainer aangeeft dat de spelers het veld mogen betreden. Ook is het niet toegestaan met het materiaal
van een ander team te gaan spelen.

TRAININGSMATERIAAL
TRAINERS (en de spelers) dienen goed te zorgen voor het materiaal (ballen, hesjes, pionnen, doelen,
velden, kleedkamers) dat de club ons ter beschikking stelt!
Zonder goed materiaal zijn de trainingen een stuk minder leuk. Voor alle teams is er in het ballenhok
een ruimte beschikbaar gesteld, met daarin de ballen, capjes en hesjes. De ruimtes zijn afgesloten met
een cijferslot. De code van het cijferslot zal aan de betreffende trainer bekend worden gemaakt.

KLEDING EN WEER
Zorg dat de trainingskleding van de spelers in orde is. Kleed spelers altijd op het weer, dit voorkomt
ziektes en blessures! Tijdens trainingen kunnen spelers soms kort stil komen te staan; zorg dus voor
trainingskleding waarin spelers niet te snel kan afkoelen. Scheenbeschermers verplicht! (Niet dragen =
niet trainen! ) Zorg dat voetbalschoenen schoon zijn, zo niet dan kan er niet gespeeld worden op het
kunstgras.

OUDERS
Zie hiervoor het separate hoofdstuk ouders. Voorafgaand aan de training wordt het zeer gewaardeerd
om de trainer te helpen met slepen van al het materiaal.

Wedstrijden
VERZAMELEN
De trainer en/of teammanager zal aangeven wanneer de spelers voor de wedstrijd verwacht worden.
Dat varieert van 30 tot 90 minuten. De trainers gebruiken deze tijd om de spelers voor te bereiden op de
wedstrijd.
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KLEDING EN SCHOENEN
Wees zuinig op de kleding van v.v. Rhoon. Zorg voor voetbalschoenen met vaste noppen (mogen ook
gebruikt worden op het kunstgras), eventueel kunstgrasschoenen en slippers. Zorg dat je
voetbalschoenen schoon zijn. Scheenbeschermers dragen is verplicht! Spelers komen in gewone kleding
of trainingspak naar de wedstrijd en kleding zich daar om.
Dit kan wijzigen in verband met mogelijke nieuwe maatregelen ten aanzien van Covid-19.

SPEELTIJD EN POSITIE
Presteren doe je samen. Dat houdt in dat iedereen speeltijd krijgt, maar ook wisselbeurten en wellicht
(soms of vaak) op een andere positie speelt. Heb je vragen? Kom daarmee naar de trainer!

SPEELTIJD EN WISSELBEURTEN
Omdat bij de jeugd het leren voorop staat en omdat daar speeltijd voor nodig is, spelen alle spelers in
principe evenveel. Trainers kunnen besluiten om daar in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld blessures
tijdens een wedstrijd) van af te wijken.

KLEEDKAMER
Houd de kleedkamer altijd schoon, ook bij uitwedstrijden! Na afloop de kleedkamer netjes verlaten, dus
trekker gebruiken!

DOUCHEN
Na de wedstrijden is douchen verplicht. Bij de allerjongste jeugd dienen twee ouders tijdens het
douchen aanwezig te zijn. Voor de meiden zijn er afzonderlijke douches, er wordt aangegeven wanneer
de meiden zich in een kleedkamer bevinden.
Dit kan wijzigen in verband met mogelijke nieuwe maatregelen ten aanzien van Covid-19.

OUDERS
Zie hiervoor het separate hoofdstuk ouders. Bij thuiswedstrijden wordt het zeer gewaardeerd om de
trainer te helpen met klaarzetten van de goals en uitzetten van de velden of juist het opruimen van alle
materialen. Tevens is het noodzakelijk dat de trainer/coach vrijwilligers heeft die de taken van
scheidrechter/grensrechter invullen indien nodig. Zonder invulling van deze taken kunnen de
wedstrijden geen doorgang vinden.

Nuttige zaken
VOETBALKLEDING - TENUES
Spelers kopen een eigen tenue via de club voor een gereduceerde prijs bestaande uit een shirt, een
broekje en een paar sokken. De club gaat ervoor zorgen dat voor elk team een trainingspak is, die door
de verschillende sponsoren beschikbaar worden gesteld. Overige items (training kleding, tassen, enz.)
kunnen via de www.voetbalstraat.nl worden aangeschaft. Hier komt nog een statuut over, dus hou
hiervoor de website in de gaten, zodat je weet wanneer e.e.a. aangeschaft moet worden.
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LID WORDEN
Aanmelden als lid? Dat kan! In de Jeugdafdeling kan elk nieuw lid 3 keer gratis meetrainen, voordat men
lid wordt. Uiteraard kunt u ook informatie opvragen. Voor informatie over voetbal kunt u zich wenden
tot de technische jeugdcommissie. Inschrijven kan via een inschrijfformulier die via de website op te
vragen is: https://www.vvrhoon.nl/lid-worden-van-vv-rhoon/ . Het formulier vervolgens mailen aan
ledenadministratie@vvrhoon.nl.

CONTRIBUTIE
vv Rhoon moet vó ó r elk seizoen per lid de contributie aan de KNVB afdragen. Om de kosten hiervan op een
zo efficië nt mogelijke manier te innen, wordt de contributie halfjaarlijks geı̈nd per automatische incasso. De
volledige uitleg vindt u hier: https://www.vvrhoon.nl/lid-worden-van-vv-rhoon/
Let op hierbij geldt wel; niet betalen is niet trainen en spelen.

HET BEËINDIGEN VAN HET LIDMAATSCHAP
Het opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend te gebeuren via de ledenadministratie
ledenadministratie@vvrhoon.nl. Graag vernemen wij de reden van opzegging vanwege het lerend karakter
van de vereniging. Aandachtspunt is de contributie. Bij een betalingsachterstand is overschrijving naar een
andere vereniging niet mogelijk.

VERTROUWENSPERSOON
Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere
ongewenste omgangsvormen kunnen helaas ook binnen een voetbalvereniging voorkomen. Wat voor de
é én een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit
c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren. Het mooiste zou zijn dat diegene direct
wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd
even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat
men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als degene waarvan het
gedrag als ongewenst wordt ervaren een ouder of bijvoorbeeld een leider/trainer is. In zulke gevallen
zou het goed zijn om bij een persoon terecht te kunnen die een geheimhoudingsplicht heeft en niets
doorvertelt. Een persoon die luistert en die niets doet, zonder eerst te overleggen met jou over wat de
beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo iemand noemen ze een vertrouwenspersoon. Bij
Vv Rhoon is Alice Haaitsma de vertrouwenspersoon, onder andere te bereiken via VCP@vvrhoon.nl.

TOERNOOIEN
Ook tijdens toernooien gelden er afspraken. De trainer zal deze uiteindelijk bepalen. Denk hierbij aan:






warming-up voor elke wedstrijd,
slippers en sneakers dragen tussen de wedstrijden door,
scheenbeschermers los of af tussen de wedstrijden,
drink goed, bij voorkeur water,
houd rust tussen de wedstrijden en ga niet vol in de zon zitten.

Spelers en ouders zijn tijdens de toernooien te gast en vertegenwoordigen de naam van VV Rhoon. Dus
ook bij toernooien wordt sportief en respectvol gedrag verwacht.
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Ouders
Ouders
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NIET coachen, WEL aanmoedigen!

